Sessão informativa | Rede EURAXESS Portugal
Evento online, 22 de junho de 202
Link: https://videoconfcolibri.zoom.us/j/81996646839?pwd=Smg3RTIzWnd6Q0RkMEtZUG9SdVExdz09
A Rede Euraxess é uma iniciativa da Comissão Europeia (CE) com o objetivo de facilitar a
mobilidade dos investigadores, não só geográfica, mas também entre setores e disciplinas,
contribuindo para a implementação do Espaço Europeu de Investigação (ERA). A Rede é
coordenada pela CE e agrega os Estados-Membros e os Estados Associados num total de 42
membros. A Rede Euraxess através do seu Portal permite o registo das organizações, dando-lhes
uma maior visibilidade internacional, o acesso a novas parcerias e a publicação gratuita de
vagas de emprego, através das seguintes estruturas operacionais:
•

A Rede de Centros Euraxess A missão dos Centros Euraxess consiste em dar apoio aos
investigadores estrangeiros e suas famílias quando se deslocam de um País Terceiro
para um Estado-Membro do ERA, ou que circulam dentro do ERA, facilitando a sua
mobilidade além-fronteiras e entre setores e disciplinas.

•

O Portal Euraxess, que integra o conjunto dos Portais Nacionais dos Países membros da
Rede, e que disponibilizam informação sobre o País e o respetivo panorama científico,
bem como sobre a legislação aplicável aos investigadores e suas Famílias relativamente
a Vistos e Autorizações de Residência, Segurança Social, Impostos e questões fiscais,
Saúde, Educação, Reconhecimento de Diplomas, entre outros;

•

O Euraxess Worldwide, que tem como objetivo promover o ERA, os programas e as
oportunidades de financiamento, o panorama de I&I e a Europa como um destino
atrativo para trabalhar e residir.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), na sua função de Coordenadora da Rede
Euraxess em Portugal, vem por este meio convidá-lo a participar numa sessão informativa na
qual se pretende apresentar às instituições do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia a Rede
Euraxess e as vantagens de integrar a Rede Euraxess em Portugal. Esta sessão é destinada aos
membros atuais da Rede Euraxess em Portugal, mas também a potenciais instituições
interessadas em conhecer e integrar a Rede Euraxess, e estabelecer Centros de Serviço ou Local
Contact Points com vista a prestar apoio gratuito aos Investigadores estrangeiros e suas famílias
quando se deslocam para Portugal com o objetivo de desenvolver atividades científicas.
Para esclarecimentos, por favor contacte: euraxess@fct.pt

Draft Agenda
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09:30 – 09:40

Welcome of participants, Ana Margarida Santos, FCT,
Euraxess Portugal National Coordinator

09:40 – 10:00

The role of the Portuguese Euraxess Network in providing support to
Mobile Researchers in R&DI Centres and Institutions in Portugal
The ERA and the future of the Euraxess Network, Ana Margarida Santos, FCT

10:20 – 10:35

The Portuguese Euraxess Portal, Pedro Ferreira, FCT

10:35 – 10:40

Coffee break

10:30 – 12:30

The Euraxess and the Researcher’s Career Development, Dean Hogan IUA,
Irlanda

12:30 – 13:00

The Enterprise Europe Network: How can the EEN help the Researchers?
Vanda Narciso, EEN Portugal National Coordinator

13:00 – 13:15

Q&A

